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  ی نیکه در ع  یشود، به شرط  ی تلق  رانیفراگ   يدرس برا  نیترنی ریش  تواندیم   اتیاضیر

موجود است، از فنون    اتیاضیکه در ر  یخاص   نیو قاعده و قوان  یانتزاع  میکردن مفاه
جهش    کیدرصدد    رانیا  نکهیاستفاده شود. با توجه به ا  یآموزشيمختلف تکنولوژ

 شرفت یبه پ  یابیدست  يبرا  سیتدر  نینو   ياهاستفاده از روش  نیاست؛ بنابرا  ی علم
  ق، یتحق  نیا  ی اصل  هدف  .است  يضرور  يآموزان امر در دانش  زهی انگ  جادیو ا  يریادگیو  
  ی لیتحص  زشیقصه و داستان بر بهبود انگ  وهیبه ش  یاضیر  سی تدر  یاثربخش  نییتع

تحقدانش نوع  بود.  تحق  يکاربرد  ق، ی آموزان  روش  طرح    یشی آزماشبه   ق، یو  با 
مپس  -آزمونشیپ کنترل  گروه  با  جمعباشدیآزمون  روش   يآور.  به  اطالعات 

پرسشنامه    ،یدانیکه ابزار مورداستفاده در روش م   هصورت گرفت  یدانیو م   ياکتابخانه
آموزان پسر دانش  هیهارتر بوده است. جامعه موردنظر کل  یلیتحص  شرفتیپ  زش یانگ
شهرستان    هیپا تحص  زدیاول  سال  ب  1397-98  یل یدر  از  که   يهانمونه  نیبودند 

روش خوشه  یانتخاب مرحله  يابه  انگ  32  ياچند  که   يترن ییپا  یلیتحص  زشی نفر 
و گواه   شی در دو گروه آزما  یتصادف  صیانتخاب شدند و با تخص  قیتحق  يداشتند برا

نشان   انسیکوار  ل یها با استفاده از آزمون تحلداده  لیوتحلهیتجز  جیقرار گرفتند. نتا
تدر روش  که  ش  شدهیطراح  سیداد  انگ  وهیبه  بهبود  باعث   یدرون  زشیقصه 

 .ندارد يریآموزان تأثدانش یرونی ب زشیبر انگ یول  شودیآموزان م دانش
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 مقدمه
،  حتی تغییر   و   فعالیت   بقا،   براي ادامه زندگی،   اي که یک فرد گونه به ؛  وجوه مهم زندگی انسان است   یکی از   ، انگیزه 

براي پرورش، رفتارهاي    بود.   روح خواهد بی  و  سرد  راکد،  حرکت،   بدون  انسان  زندگی ،  انگیزه   بدون  و  انگیزه است  نیازمند 
  ، روانشناسان ).  24:  1394(کرمزاده،    انگیزه هستیم   نیازمند   ایم، گرفته   براي عمل به آنچه یاد   اما   گرفت،   یاد   باید   جدید 

ها، راهبردها و رفتارها  وتربیت را به دلیل ارتباط مؤثر آن با یادگیري نوین، مهارت   ضرورت توجه به انگیزش در تعلیم 
  اند، انگیزش پیشرفت تحصیلی است ي تبیین این انگیزش ارائه کرده هایی که برا اند و یکی از نخستین سازه یادآور شده 

 متغیرهاي  بین  تعامل  یک  انگیزه پیشرفت،  که  دارند  عقیده  انگیزشی  ). محققان 277:  1398(لقمانپور زرینی و همکاران،  
  ) بیان کرد 2006اسالوین ( .  ) 2005،  2و مایر   1برانستین است (  موفقیت  به  رسیدن  براي  فرد  مربوط به  انگیزه  و  موقعیتی 

هایی است که  منظور از انگیزش پیشرفت یا انگیزش موفقیت میل یا اشتیاق براي کسب موفقیت و شرکت در فعالیت 
ها به کوشش و توانایی شخص وابسته است. افراد داراي انگیزش پیشرفت سطح باال، براي حل مشکالت و  موفقیت در آن 

  جانبه همه گرایشی است براي ارزیابی    ، پیشرفت   ). انگیزه 237:1398دهند (سیف،  می   رسیدن به موفقیت به کوشش ادامه 
معیارها، تالش براي موفقیت در عملکرد و برخورداري از لذتی که با موفقیت در عملکرد    ترین عالی عملکرد خود با توجه به  

 . ) 2:  1397(گرشاسبی و همکاران،  است  همراه  
رسد شناسایی عوامل  زمان مورد توجه روانشناسان پرورشی قرار دارد. به نظر می   وپرورش از دیر انگیزش در آموزش 

بیشتر رفتارهایی  ).  11:  1396سزایی دارد (مک کومبز و پاپ،  آموزان اهمیت به مؤثر در انگیزش پیشرفت تحصیلی دانش 
کوشی یا کوشش در جهت  ت دهند عبارتند از: پافشاري بر انجام تکالیف دشوار، سخ که انگیزش تحصیلی را نشان می 

  ). انگیزه تحصیلی 277:  1398(لقمانپور زرینی و همکاران،    یادگیري در حد تسلط و انتخاب تکالیفی که به تالش نیاز دارد 
آموزان و معلمان تزریق و آموزش  هاي انگیزش به دانش ها و راه باشد که اگر روش اساس یادگیري و پیشرفت تحصیلی می 

کرده و جوانان و نوجوانانی پرامید و پرانگیزه در جهت پیشرفت تحصیلی،  اي پر از افراد تحصیل جامعه توان  داده شود می 
توان کارآمد و موفق دانست که  بنابراین نظام آموزشی را زمانی می   .) 26:  1394کاري و زندگی داشته باشیم (کرمزاده،  

:  1390فر و گندمی،  ترین و باالترین رقم باشد (تمنایی هاي مختلف داراي بیش آموزان آن در گروه پیشرفت تحصیلی دانش 
وجود آورند.  توانند این شرایط را در کالس به شوند و معلمان می باانگیزه می   آموزان تحت شرایط درستی ). تمام دانش 19

تقیم با نیازها،  طور مستقیم یا غیرمس کند که دریابند تکالیف یادگیري به آموزان در صورتی افزایش پیدا می انگیزش دانش 
 ). 11:  1396ها مرتبط است (مک کومبز و پاپ،  عالیق و اهداف شخصی آن 

آموزانی وجود دارند با توانایی و استعدادهاي یادگیري بسیار شبیه به هم که پیشرفت  تجربه نشان داده است که دانش 
  کنند؛ و ظرفیت یادگیري ترك تحصیل می   آموزان با وجود داشتن توانایی تحصیلی بسیار متفاوتی دارند. بسیاري از دانش 

ها  آن برخی از  کند.  رسیم که عواملی در یادگیري مؤثر است که کودکان را وادار به یادگیري می بنابراین به این نتیجه می 
آموز، آمادگی، انگیزه، تجارب گذشته، موقعیت و  هاي دانش از: شخصیت و توانایی   عبارتند هستند،    موردتوجه که بیشتر  

  ها تمرین و تکرار، خصوصیات تکالیف خاص یادگیري، مشوق   تأثیر یط یادگیري، روش تدریس معلم، رفتارهاي آموزگار،  مح 
 هاي روش  تغییر  ضرورت  متفکرو  و  نّقاد  خالّق،  افراد  به  امروز  جامعه  نیاز  دلیل  به   ). 16:  1394نژاد و همکاران،  (شعاري  ...   و 

تر توسط  ، امروزه شاهد هستیم که هر روز الگوهاي جدیدتر و تخصصی ) 108:  1390و همکاران،    تدریس (بدري گرگري 
هاي  هاي آموزشی و روش شود که باید به این نکته توجه داشته باشند که شیوه طراحان آموزشی، وارد تعلیم و تربیت می 

دار  جه به عالقه شخصی فراگیران باشد (لیاقت تدریس فعال با توجه به سطح فکري فراگیران انتخاب و مواد آموزشی با تو 
ابتدا باید حالت کاربردي داشته باشند تا دانش ها ش ). رو 109:  1391و همکاران،   ابتدایی    دوره آموزان  ي آموزشی در 
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2 Maier 
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  ین ب   شدیدي   وابستگی   که   گفت   توان ی م   ها ی بررس   به   توجه   با .  کنند   ایجاد   خود   در   را ها  آن   درك   براي   توانایی الزم   بتوانند 
 بر  تالش  در  تربیت  و  تعلیم  متخصصان   ). 44:  1391، دارد (براون و هورن   وجود   یاددهی   ي ها روش   و   یادگیري   ي روندها 

 و  تر عمیق  بهتر،  راستاي یادگیري  در  و امکانات آموزشی  ها فرصت  از  استفاده  براي  مفید  و  مناسب  هاي روش   ارایه  اي 
 به  معطوف  عملی  ا ر تدریس   دانستند، می  معلومات  را انتقال  ها آن  که  تدریس  قبلی  تعاریف  با  مخالفت  ضمن  تر، سریع 

). طراحی تدریس مناسب، معلم و  60:  1391آبادي و همکاران،  دانند (علی می  درك مطالب  و  تفهیم  اي  بر  یادگیرنده 
 درونی  اختی شن  بار  از  تنها نه  مناسب،  راهبرد  یک  از  شده هدایت کند. استفاده آموزان را در راستاي هدف تعیین دانش 

زمان  مدت  براي  گیرد  صورت  مناسبی   شیوه  به  اگر  و  سازد دار می معنی  را  آن  سازد، می  آسان  مفاهیم را  یادگیري  و  کاهد می 
شود (فانیدپور و همکاران،  یادگیرنده می  در  یادگیري  انتقال  به  نهایتاً منجر  کند و ثبت می  و  ضبط  حافظه  در  را  آن  طوالنی 
1393  :43 .( 

گیري از حداکثر  بهره  که با طوري به کند؛ آموزان را درگیر و متوجه کار می دانش  هاي فعال یادگیري همه راه و روش 
کند (مک کومبز و پاپ،  معلومات خود را بنا می   دهد و شالوده ها، کیفیت یادگیري را افزایش می وقت الزم براي فعالیت 

ها  آن  به  و  سازد می  آسان  را  پیچیده  موضوعات  و   ها مهارت  خصوص به  ها، و مهارت  مفاهیم  یادگیري  چه ). آن 11:  1396
 خصوص استفاده و به  است  یادگیري  از راهبردهاي  استفاده  گردد می  ها آن  شدن  دار معنی  باعث  و  بخشد می  دوام  و  تداوم 

 از  توانند می  نیز  مدرسان  و  دهد نشان می  را  فصل  از محتواي  هایی جنبه  از  موقعیت واقعی  یک  که  داستانی  قالب  راهبرد  از 
فطري بودن قصه و مثبت بودن تجربه  .  ) 43:  1393(فانیدپور و همکاران،  کنند   استفاده  بحث  ها براي تشویق داستان  این 

جهانی استفاده از قصه در تعلیم و تربیت بر معلمان و مسئوالن تعلیم و تربیت روشن است. واضح است که کودکان تحرك  
.. را در کودکان ایجاد کند  نوشتن و .   تواند میل به خواندن، .  قصه می ) 12:1393(بتلهام،  و فعالیت و قصه را دوست دارند  

دهد و باعث مسرت خاطر، وسعت تخیل و قوت  اوقات زندگی پرورش می   کودك را در همه قصه  ).  35:  1396(زاپیس، 
شنوند اثري عمیق در  خوانند و می هایی که کودکان می بخشد. قصه شود و نیز نیروي ابتکار و ابداع به او می تصور او می 

سازد و نیز در درك و  ل رشد و معاشرت با دیگران آماده می ئ ها را براي رویارویی با مسا گذارد و آن آنان می   و روحیه   فکر 
ها به علت کشش، زیبایی و نقشی که در برانگیختن  قصه ).  1:  1393(گوهري،    دهد ها را یاري می فهم مشکالت زندگی آن 

می  دارند  کنجکاوي  من حس  کودکان  به  را  مفاهیم  از  بسیاري  هم توانند  کنند.  روش  تقل  به  مفاهیم  انتقال  با  چنین 
تر  تر و ساده شوند بلکه فهم آن را عینی تر مفاهیم به ذهن و زبان کودك می تنها باعث جذب بهتر و سریع غیرمستقیم، نه 

به همین دلیل قصه می  بنیادي از مهم   ، گویی سازند.  به دنیاي   هاي غیرمستقیم ترین روش ترین و  انتقال مفاهیم    براي 
آید. مفاهیم ساده علمی، طبیعی و حتی معنا و مفهوم واژگان را طی قصه و گاه  شمار می ویژه کودکان، به مخاطبان به 

اي بس دیرینه و قدیمی دارد،  گویی در کشور ما سابقه قصه ).  4:  1397نثار،  (جان   توان منتقل کرد بدون نیاز به توضیح، می 
گویی  هاي شهرنشینی، موجب شده تا نقش قصه ل خاص حوزه ی عالوه بر آن مسا اما نفوذ عوامل و وسایل ارتباط جمعی و  

عنوان یک فن، شناخته نشده و  گویی به از سوي دیگر، قصه د. رنگ شو هاي آموزشی کم ویژه در نظام در طول دوران و به 
ندارد در نظام آموزش و پرورش، جایگاه شایسته  هاي  رسد نظام نظر می به    ). 16:  1395پور و گرجی پشتی،  (ولی   اي 

ویژه نظام تعلیم و تربیت در کشور ما نیاز به بازسازي در زیربناهاي فکري دارد. براي این منظور باید افراد آگاه  آموزشی به 
ها حفظ شده  اي سازماندهی کنند که تنوع فعالیت گونه و خبره بتوانند نیازهاي جامعه اطالعاتی را در کنار امور آموزشی به 

  ). 1:  1393(گوهري،    یز در خدمت سازندگی افرادي پرشور قرار گیرد و همه چ 
سزایی در زندگی بشر،  ه اهمیت ب   ، هایی است که همواره مورد توجه بشر بوده است. این دانش یکی از دانش   ، ریاضیات 

عات زیادي  هاي اول آموزش، سا کند. اهمیت این دانش در حدي است که از همان سال خصوص زندگی روزمره ایفا می به 
شود  اندیشیدن است و به معلمان توصیه می   ، ترین هدف آموزش ریاضی مهم .  از برنامه آموزشی به آن اختصاص یافته است 

که سطح توانایی اندیشیدن را در شاگردان خود باال ببرند. به این دلیل وظیفه و مسئولیت معلم امروز نسبت به گذشته  
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هاي سنتی جامعه و افراد آن را به سوي یک تحول پیچیده و  توان با روش نمی   تر شده است. دیگر تر و پیچیده سنگین 
 ). 63:  1392(درتاچ،    آموزان رخ دهد هایی کمتر احتمال دارد یادگیري در دانش پیشرفته سوق داد، با چنین روش 

 که  کنند ی م  ادعا  محققان   است،  مدارس  درسی  ي ها کالس در   ی توجه قابل  علمی  رشته ک ی  ریاضی  اینکه  به  توجه  با 
 ها کالس  در  باید  مختلف  ي ها ت ی فعال  نوع  این  پیش بروند.  مشابه  ي ها ت ی فعال  و  ها ي باز  ، ها طرح  همراه  باید  ریاضی  ي ها کالس 
 ببرند  لذت  ریاضی  درس  از  آموزان دانش  که  زمانی  است  حاکی  تحقیقات  . کند   دا ی پ  افزایش  آموزان دانش  زه ی انگ  تا  شود  انجام 
 عوامل  نقش  به  باید  ریاضی  پیشرفت  بهبود  منظور به  . بنابراین دهند ی م   نشان  خود  از  ریاضی  یادگیري  براي  بیشتري  تمایل 

داد   سوق  درس  این  به  عالقه  ایجاد  مسیر  در  را  ریاضی  آموزشی  ي ها روش  و  کرد  ریاضی توجه  به  نگرش  ژه ی و به  انگیزشی 
 ). 71:  1398نژاد و همکاران،  (رستمی 

جمله  ریاضی،  یادگیري  انگیزش  باالیی  و  رابطه  تحصیل،ي  پیشرفت  با  که  است  متغیرهایی  از  دارد.   همبستگی 
 عامل  از آن، دو   پس   است.  یادگیرندگان  توانایی  سطح  مثبتی دارد،  رابطه  یادگیري،  میزان  با  مستقیًما  که  عاملی  ترین مهم 
).  91- 92:  1392است(صالح صدق آبادي و غالمرضایی،   یادگیري  براي  دیگري انگیزش  و  معلم  آموزش  یکی  دیگر،  مهم 

 پردازش  فرایندهاي  دانش و  ساختارهاي  از  تنها   نه  ریاضی  درس  در  تحصیلی  پیشرفت  است  داده  نشان  متعدد  ي ها افته ی 
 جورجینر   . شود ی م  مربوط  اضطراب  و  ها ارزش  ، ها نگرش  باورها،  جمله   از  انگیزشی  عوامل  به  بلکه  رد ی پذ ی م  ر ی ث أ ت  اطالعات 

احساس   یافتند. بنابراین  قوي  رابطه  ریاضی  عملکرد  با  پایین  اضطراب  و  مثبت  نگرش  باال،  انگیزش  ) بین 2007( 1 اوزون  و 
 ریاضی،  از  لذت  ریاضی،  اضطراب، هراس  قبیل  از  عواملی  تواند ی م و   است  مهم  بسیار  موضوعی  ریاضی،  آموزش  در  عاطفه  و 

 . ) 123:1393کند (یارمحمدي و همکاران،  ایجاد  ریاضی  در  و شکست  موفقیت  ریاضی،  نفس   به   اعتماد 
 ل ی وتحل ه ی تجز  در  را  ما  آموزان دانش  ضعف  تیمز  ریاضیات  جهانی  مطالعه  سومین  در  ایران  شرکت  از  آمده دست به  نتایج 

 و  37 رتبه  ریاضیات،  درس  در  راهنمایی  دوم   ه ی پا  در  کننده شرکت  کشور  41 بین  از  ایران   ساخت.  بر مال  ریاضی  مفاهیم 
؛  روند ی م  اد ی   ز ا   سال   ک ی  مدت  در  حقایق  حاوي  ي ها آموخته  درصد  کرد. هشتاد  را کسب  38 رتبه  راهنمایی،  سوم   ه ی پا  در 

 زندگی  در  را  ده ش آموخته  کاربرد مطالب  آموزان دانش   که ن ی ا  بدون  و  شوند ی م  تدریس  مجزا  صورت به  اطالعات  این  زیرا 
 ي ها نگرش .  شوند ی م  فراموش  نهایی  آزمون  گذاشتن  پشت سر  از  بعد  و  شوند ی م  حفظ  اطالعات  چون  کنند  درك  واقعی 
 درس  و  است  آنان  ي ها شکست  یا  ها ت ی موفق  از  ها آن  تصورات  حاصل  درسی،  ي مختلف ها موضوع  به  نسبت  آموزان دانش 

 ه ائ ار مشکل   به  ساده  از  آن  مطالب  هستند و  برخوردار  منطقی  نظم  از  آن  مطالب  که  است  دروسی  ازجمله  هم  ریاضی 
 براي  آموزان دانش  در  را  الزم  ي شناختی ها ی آمادگ  درواقع  شوند ی م  ارائه  کتاب  ابتداي  در  که  یی ها موضوع  ، رو ن ی ازا  . شود ی م 

 نگرش  باید  ، شود ی م ایجاد   آموزان دانش   در  که  شناختی  این آمادگی  با  . همراه آورد ی م  فراهم  بعدي  ي ها موضوع  یادگیري 
 معلم  فه ی وظ  میان،  این  کرد. در  ایجاد  آنان  در  یادگیري  براي  انگیزشی  ي ها ی آمادگ  صورت   به  درس  این  به  نسبت  مثبتی 
 دارند   را  توانایی  است؛ زیرا معلمان این  آموزان دانش  در  درس  به  نسبت  مثبت  نگرش  و  خودپنداره  ایجاد  ، س ی بر تدر عالوه 

دهند.   تغییر  آموزان دانش  براي  بخش لذت  و  تعاملی   صورت به  یادگیري  ي ها تجربه  به  را  کننده خسته  و  روزمره  ي ها ن ی تمر  تا 
است (رستگارپور و همکاران،   ثر ؤ م  مهم،  این  به  دن ی رس   در  ریاضی  تدریس  ي ها مهارت در   گوناگون  ي ها ي نوآور ي  ر ی کارگ به 

1388  :76 .( 
اند. یکی از  متعددي براي آموزش ریاضیات به شیوه جذاب، شاداب و مؤثر پیشنهاد داده هاي  آموزشگران ریاضی راه 

ي پیوسته به تاریخ پیدایش انسان  ا نه ی ش ی پ یی،  گو قصه قصه و  گویی است.  ریاضیات با استفاده از داستان   ها آموزش این راه 
  سازد ی م را    اش روزانه که از آن رویاهاي    کند ی م به کودکان تصویرهایی ارائه    ها قصه . ساختار و شکل  ) 7:1396(زاپیس، دارد  
).  13:1393(بتلهام،  نیرومندي در رفتار کودکان است    کننده ن یی تع عامل    و ناخودآگاه   دهد ی م جهت بهتري    اش ی زندگ و به  
کودکان  ها قصه  که  ناخودآگاهانه   چنان آن   شنوند ی م یی  مربیان، تأثیر  والدین،  اگر  که  دارد  آینده  بر  و    ان ی گو قصه   اي 
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، تالش بیشتري خواهند  تر موفق و  تر خالق توجه بیشتري نسبت به آن داشته باشند، در پرورش کودکان  ان ی سرا داستان 
 ). 21:1390کرد (اریکسون، 

یی، تأثیر  گو قصه ي است که  ر ی گ شکل ي از  ا دوره ی  سالگ   ده ي بین شش و  ها سال   ) معتقد است که 1396زاپیس ( 
به کودکان قصه را بفهمانیم و این توانایی    م ی توان ی م ي دارد، این سنین از کودکی میانه از این نظر بسیار مهم است که  ا ژه ی و 

 ).  28:1396بازي کنند (زاپیس،    ها قصه بدهیم تا با    ها آن را به  
ي ایجاد و تقویت شعور اجتماعی است. البته منظور از قصه به مفهوم سنتی آن نیست بلکه  ها راه یی، یکی از  گو قصه 

به بررسی الگوها، اصول و معیارهاي    که ن ی ا و ضمن    شود ی م سبب تحرك ذهن و خوداکتشافی    که منظور نوعی از قصه است  
) در  1986(   1. کیران اگان ) 1396:26یس، (زاپ   بسنجد را براي جامعه    ها آن تا ارزشمندي   پردازد ی م نیز   شده ن یی تع ازپیش 

هر نوع برنامه درسی را بر اساس    تواند ی م که انسان    کند ی م یی» استدالل  گو قصه کتاب خود تحت عنوان «آموزش مثل 
  : د ی گو ی م کند. او    تر متناسب و با نیازهاي کودکان    ز ی انگ جان ی ه ي کند و به این طریق آموزش را  ز ی ر طرح یی  گو قصه الگوي  

نوعی تعارض یا تنش نمایشی    ها درس که در ابتداي    دهد ی م ي آموزشی که بر نیروي داستانی استوار باشد به ما امکان  الگو 
که در پایان رضایت خاطر ما را در پی خواهد داشت    م ی کن ی م آموزان ایجاد  این کار انتظاراتی در دانش   با   ایجاد کنیم. 

 .) 20:1396(زاپیس، 
 آن  آموزش ریاضی  روش  بهترین  که  اند کرده  تأکید  نیز   ) (NCTM  2کانادا  و  آمریکا  در  ی ریاض  معلمان  ملی  شوراي 

گویی به دلیل جاذبه ذاتی  داستان ).  1:  1388بپردازند (صحرایی،  ریاضی  مفاهیم  ساخت  به  خودشان  آموزان دانش  که  است 
توسط آموزشگران زیادي مورداستفاده قرار    هاي مختلف دیگر و شاخه   که براي کودکان دارد در شاخه آموزش ریاضی 

براي    ) 2009(   سازي ریاضی و ماریا پاپاندرو آموزان با مدل براي آشنایی دانش )  2012(   گرفته است. براي مثال اینگلیش 
عنوان «بررسی اثربخشی    ) در پژوهشی با 1396زاده و همکاران ( کرمی   اند. گویی استفاده کرده آموختن نماد اعداد، از قصه 

طریق مشاهده تأملی، عاطفی، روانی و آموزش در بخش  گویی در فرایند یادگیري با تکیه بر درس ریاضی» از  داستان 
آموزان در حین حل سؤاالت امتحان یا حل سؤاالت کالسی و تکالیف  معادله ریاضی پایه هفتم نشان دادند که دانش 

روند که این امر موجب  آورند و مطابق با داستان پیش می شده در کالس را به یاد می هاي طرح منزل، ناخودآگاه داستان 
آموزان  گویی، تمرکز دانش ها نشان داده است که استفاده از داستان کاهش خطا در حل مسئله شده است. همچنین یافته 

 مبتنی  یادگیري  از  استفاده  عنوان   ) با 2011(  گریوا  و  پلو  پژوهش جرجو   را باالتر برده و یادگیري فعال را منجر شده است. 
 موضوع  به  بیشتري  توجه  داستان، کودکان  از  استفاده  با  که  نشان داد  آموزان دانش  انگلیسی  زبان  براي آموزش  داستان  بر 

 در  داستان  از  استفاده  و  برند می  لذت  ها درس  از  و  پردازند می  مطالب  یادگیري  به  بیشتري  ي باانگیزه  کنند. همچنین می 
و   آموزان دانش  یادگیري  فانیدپور  پژوهش  است.  درسی  1393(   همکاران اثربخش  محتواي  تأثیر  مقایسه  عنوان  با   (

داد    نفر نشان   40دانشگاهی با راهبرد قالب داستانی و متداول در بهبود انگیزش پیشرفت تحصیلی دانشجویان با نمونه  
 تکنولوژي  دانشجویان  تحصیلی  انگیزش پیشرفت  بر  ي دار ی معن  تأثیري  داستانی،  قالب  راهبرد  با  درسی  محتواي  که تدوین 
آموزش از طریق  « ) تحت عنوان  1393(   محمدي اصل و همکاران ار ی   پژوهش   .دارد  آموزشی  طراحی  درس  در  آموزشی 

منظور بهبود  ه به ک   نشان داد نفر  50با نمونه    » آموزان دختر پایه پنجم مقطع ابتدایی بازي بر بهبود نگرش ریاضی دانش 
آموزشی ریاضی را در مسیر    ي ها نگرش ریاضی توجه کرد و روش   ژه ی و نگرش ریاضی، باید به نقش عوامل انگیزشی به 

ی به  ن ی ب خوش ی آموزش الگوي  اثربخش ) با عنوان « 1391پژوهش امیریان و گنجی (  ایجاد عالقه به این درس سوق داد. 
پیشرفت تحصیلی    توان ی م داد که    نفر نشان   31پیشرفت تحصیلی در کودکان دبستان با نمونه    ش ی افزا   بر یی»  گو قصه روش  

تغییر داد و با استفاده از این آموزش به کودکان    یی گو به روش قصه   ی ن ی ب کودکان را با استفاده از آموزش الگوي خوش 
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حداقل    ا ی   شکالت خواهد شد از بین برد بسیاري از مشکالت ناشی از پیشرفت تحصیلی را که منجر به سایر م   توان ی م 
 کاهش داد. 
موارد  )  2008(   1کریشنان باال   .تواند با اهداف گوناگونی مورد استفاده قرار گیرد گویی در آموزش ریاضی می داستان 

 براي مثال: شمارد.  استفاده متفاوتی را براي داستان گویی در آموزش ریاضی برمی 
آنها را جالب توجه    آموزان دانش دارند و    آموزان دانش تأثیر ناچیزي بر    ، می ال مسائل ک   ها براي پرسش: داستان  •

هاي دقیق  انگیز و زمینه هاي پویا و طرح هیجان تواند در قالب داستان یعنی با القاي شخصیت دانند اما این روش می نمی 
 . می رها ساخت ال نده بودن مسائل ک کن را از کسل   آموزان دانش توان  بهسازي شود. با استفاده از این روش می 

ها همراهی با موضوع درسی براي جذب تصور  : هدف از نقل این داستان ها براي همراهی با موضوع داستان •  
مثال داستان جریان کشف اصل    راي . ب است وار درس  کنندگی شرح ریاضی ها کاهش کسل باشد و نقش آن شنونده می 

 باشد.  ها می شناوري و هیجان وي هنگام این کشف، از این نمونه داستان 
توانند براي معرفی محتواي  هاي زیادي وجود دارند که می داستان   ها براي معرفی یک مفهوم ریاضی: داستان  •

ه براي معرفی مسیرهاي اویلري، برج هانویبراي  ریاضی غنی مورد استفاده قرار گیرند. ماجراهایی مانند پل کونیکسبرگ ک 
عدد نخست طبیعی از جمله این   n بررسی استقراي ریاضی و منطق و داستان معروف گوس براي محاسبه مجموع 

تنها مفاهیم را  ها داراي محتواي ریاضی غنی هستند و امکان این را دارند که نه ها هستند. هر کدام از این داستان داستان 
 . نند بلکه همچنین یک بخش جامع براي یادگیري مفاهیم باشند معرفی ک 
تنها موضوع درسی را با  ها معلم نه در این نوع داستان   ها براي جفت شدن با یک موضوع ریاضی: داستان  •

با ایجاد  پردازد. وي  د و حین ادامه داستان به ادامه تدریس می ن ک می کند بلکه پس از آن داستان را رها ن داستان شروع می 
پردازد و با ایجاد فضاي گفت و شنود و  شرایط و حالت متفاوت در روند داستان، به گسترش و تعمیق موضوع درسی می 

 . کند دارد ترغیب می اي که داستان دربر مورد مفهوم ریاضی   ها را به تفکر در ، آن آموزان دانش کارگیري تخیل و تصور  به 
که یک قانون یا    کند ذکر می را  ها  نوع دیگري از داستان   ، بال کریشنان   ها براي توضیح یک مفهوم: ن داستا  •

به الگوریتم را شرح می  از حفظ طوطی دهد و داستان را  الگوریتم عنوان روشی که  د و  ن ک می ها جلوگیري  وار نکات و 
) 2008(باالکریشنال،    داند مفید و مؤثر می کند  ها و قوانین ایجاد می م چارچوبی براي نکات و الگوریت 

در طراحی  که  ابتدایی و با توجه به این  دوره   زمینه موضوع تحقیق حاضر، مخصوصاً در  در  ها پژوهش  کمبود  به  توجه  با 
با مطالب    و   آموزان نشده یادگیري با توجه به عالیق دانش   ابتدایی چندان توجهی به نحوه   هاي درسی ریاضی دوره کتاب 

بر این اساس در این پژوهش به دنبال استفاده از شیوه قصه به عنوان یک    ، د کنن چیده آن ارتباط معنادار برقرار نمی پی 
آموزان و در نهایت بهبود یادگیري آنان هستیم؛ لذا پرسش  روش فعال در امر آموزش در افزایش انگیزه تحصیلی دانش 
قصه بر انگیزش پیشرفت تحصیلی    ي درس تفریق به شیوه اصلی در این پژوهش این است: روش تدریس ریاضی برا 

 باشد؟ آموزان به چه میزان مؤثر می دانش 
 هاي پژوهش عبارتند از: فرضیه   

آموزان پسر اول  قصه باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش   تدریس ریاضی براي درس تفریق به شیوه   فرضیه اصلی: 
 شود. ابتدایی می 

 هاي فرعی فرضیه 
ریاضی   -۱ تفریق  تدریس  انگیزش درونی    به شیوه براي درس  افزایش  باعث  ابتدایی    آموزان دانش قصه  اول  پسر 

 شود. می 
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انگیزش بیرونی    به شیوه   براي درس تفریق تدریس ریاضی   -۲ افزایش  باعث  ابتدایی    آموزان دانش قصه  اول  پسر 
 شود. می 

 شناسی  روش
کاربر  تحقیقات  نوع  از  اساس هدف  بر  تحقیق  را می باشد. هم دي می این  پژوهش حاضر  قلمروي  چنین  در  توان 

آزمون با گروه کنترل است. در  آزمون و پس آزمایشی) در نظر گرفت. طرح پژوهش حاضر، پیش هاي تجربی (شبه پژوهش 
تمام  بار قبل از شروع آموزش و بار دوم، پس از ا گیري شدند. یک این پژوهش، دو گروه آزمایش و کنترل دو بار اندازه 

شده  قصه طراحی   طور خاص نیز گروه آزمایش تحت تأثیر متغیر مستقل (تدریس درس تفریق به شیوه ها بود و به آموزش 
 توسط پژوهشگر) قرار گرفتند. 

  1397- 98آموزان پسر پایه اول ابتدایی شهرستان یزد در سال تحصیلی  جامعه آماري تحقیق شامل کلیه دانش 
باشد.  می   1نفر ناحیه    3565و   2ناحیه    4199نفر که    7764ها  آموزش و پرورش تعداد آن باشد که طبق آمار رسمی  می 

اي از بین  اي چند مرحله گیري تصادفی خوشه باشد که به روش نمونه نفر می  367بر اساس جدول مورگان حجم نمونه  
و پرسشنامه انگیزش تحصیلی    مدرسه انتخاب   5مدرسه    50از بین    1انتخاب و در منطقه    1مناطق یک و دو یزد منطقه  

نفره به صورت    16تري داشتند انتخاب و در دو گروه  نفر که انگیزه تحصیلی پایین   32ها  ها انجام شد. از بین آن روي آن 
 هاي آزمایشی و کنترل گمارده شدند. تخصیص تصادفی در گروه 

شد  نظران استفاده  ا استفاده ازنظر صاحب ها از روش روایی محتوا ب در این پژوهش نیز براي تعیین روایی پرسشنامه 
بود. براي    0/ 82و براي انگیزش بیرونی    0/ 71آمده از آلفاي کرونباخ نیز براي انگیزش درونی  دست و ضریب پایایی به 

ها از هر دو نوع آمار توصیفی و استنباطی استفاده شده که در بحث آمار استنباطی از آزمون تحلیل  وتحلیل داده تجزیه 
  5ها استفاده شده است. شایان ذکر است سطح معناداري در این پژوهش  ریانس یک راهه (آنکوا) براي آزمون فرضیه کوا 

 باشد. درصد می 

 ها یافته
هاي  وتحلیل شدند. در ادامه پس از بیان هر یک از فرضیه آمده، تجزیه دست ها، اطالعات به آوري داده پس از جمع 

 هاي آن ارائه شده است: مربوط به آن به همراه زیرمجموعه پژوهش، جدول اطالعات  
آموزان پسر اول ابتدایی  قصه و داستان باعث افزایش انگیزش تحصیلی دانش   تدریس ریاضی به شیوه 

 شود. می 
  1راهه (آنکوا) استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول  براي بررسی این فرضیه، از تحلیل کوواریانس یک 

 گردیده است.   ارائه 

 آزمون انگیزش تحصیلی دو گروه با کنترل نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس  .1جدول 

مجموع   منبع تغییر 
 مجذورات 

درجات  
 آزادي 

میانگین  
 مجذورات 

F   سطح
 معناداري 

مجذور  
 اتاي جزیی 

توان  
 آزمون 

الگوي  
 شده تصحیح 

634 /11178 2 317 /5589 081 /77 0001 /0 842 /0 000 /1 

 0/ 999. 0/ 493 0/ 0001 28/ 215 2045/ 924 1 2045/ 924 مقدار ثابت 
 0/ 953 0/ 328 0/ 001 14/ 142 1025/ 509 1 1025/ 509 آزمون پیش 



  247-259)، 1399( 17پژوهشی کارافن،  -فصلنامه علمی

255 
 

 شده انگیزش تحصیلی در گروه آزمایش و گواهمیانگین تعدیل  .2جدول 

 
 

آزمون، تفاوت معناداري بین دو گروه آزمایش  هاي پیش دهند بعد از تعدیل نمره نشان می   2و    1گونه که جداول  همان 
اتاي    sig   570 /151= )29،1 (F  ,  839 /0 ,>0/ 05دست آمد ( تحصیلی به   میانگین نمرات انگیزش و گواه در   مجذور 

قصه و داستان با توجه به    گردد. به عبارت دیگر، تدریس ریاضی به شیوه یید می أ اصلی پژوهش ت   لذا فرضیه   ؛ جزیی) 
)، موجب  99/ 046) نسبت به میانگین گروه گواه ( 136/ 704( تحصیلی گروه آزمایش    شده نمرات انگیزش میانگین تعدیل 
  84  دیگر، عبارت    به   باشد؛ می   0/ 839ثیر یا تفاوت برابر با  أ تحصیلی در گروه آزمایش شده است. میزان ت   افزایش انگیزش 

ه و داستان  قص   شیوه   به   ریاضی   تدریس   تأثیر   به   مربوط   آزمایش   گروه   تحصیلی   انگیزش   نمرات   در   فردي   هاي تفاوت   درصد 
 . باشد می 

انگیزش درونی دانش  ابتدایی  تدریس ریاضی به شیوه قصه و داستان باعث افزایش  آموزان پسر اول 
 شود. می 

راهه (آنکوا) استفاده شده است که نتایج این تحلیل در جدول  براي بررسی این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس یک 
 ارائه گردیده است.   3

 آزمون آزمون انگیزش درونی دو گروه با کنترل پیش نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس  .3جدول  

 هاي آزمایش و گواهشده انگیزش درونی در گروه میانگین تعدیل  .4جدول  
 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 

 80/ 07 آزمایش  58/ 61 گواه  انگیزش درونی 

 1/ 000 0/ 839 0/ 0001 151/ 570 10990/ 734 1 10990/ 734 گروه 

     72/ 513 29 2102/ 866 خطا 

 32 457906 مجموع 
 

    

 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 
 136/ 704 آزمایش  99/ 046 گواه  انگیزش تحصیلی 

منبع  
 تغییر 

مجموع  
 مجذورات 

درجات  
 آزادي 

میانگین  
 مجذورات 

F    سطح
 معناداري 

مجذور  
 اتاي جزیی 

توان  
 آزمون 

الگوي  
تصحیح  

 شده 

915 /3263 2 958 /1631 988 /55 0001 /0 794 /0 000 /1 

 1/ 000 0/ 578 0/ 0001 39/ 779 1159/ 489 1 1159/ 489 مقدار ثابت 

 0/ 945 0/ 318 0/ 001 13/ 547 394/ 884 1 394/ 884 آزمون پیش 

 1/ 000 0/ 794 0/ 0001 111/ 962 3263/ 523 1 3263/ 523 گروه 

     29/ 148 29 845/ 303 خطا 

 32 157983 مجموع 
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هاي پیش آزمون، تفاوت معناداري بین دو گروه  دهند؛ بعد از تعدیل نمره می نشان    4و    3گونه که جداول  همان 
مجذور اتاي   sig   962 /111= )29،1 (F  ,  794 /0 ,>0/ 05دست آمد( درونی به آزمایش و گواه در میانگین نمرات انگیزش  

  با توجه به میانگین قصه و داستان    تدریس ریاضی به شیوه   دیگر، عبارت به گردد.  جزیی)؛ لذا فرضیه فوق نیز تأیید می 
افزایش انگیزش  موجب    )، 58/ 61گواه ( نسبت به میانگین گروه    ) 80/ 07(   گروه آزمایش درونی    شده نمرات انگیزش تعدیل 

هاي  تفاوت   رصد د   79/ 40عبارت دیگر،  باشد؛ به می   0/ 794میزان تأثیر یا تفاوت برابر با    شده است.   گروه آزمایش درونی در  
 باشد. قصه و داستان می   فردي در نمرات انگیزش درونی گروه آزمایش مربوط به تأثیر تدریس ریاضی به شیوه 

آموزان پسر اول ابتدایی  قصه و داستان باعث افزایش انگیزش بیرونی دانش   تدریس ریاضی به شیوه 
 شود. می 

ارائه    5اهه (آنکوا) استفاده شده که نتایج این تحلیل در جدول  ر براي بررسی این فرضیه نیز از تحلیل کوواریانس یک 
 گردیده است. 

 آزمون آزمون انگیزش بیرونی دو گروه با کنترل پیش نتایج تحلیل کواریانس نمرات پس  .5جدول   

 هاي آزمایش و گواهشده انگیزش بیرونی در گروه. میانگین تعدیل 6جدول 
 میانگین  ها گروه  میانگین  ها گروه  متغیر 

 49/ 02 آزمایش  47/ 20 گواه  انگیزش بیرونی 
 

آزمون، تفاوت معناداري بین دو گروه آزمایش  هاي پیش دهند بعد از تعدیل نمره می نشان    6و    5گونه که جداول  همان 
مجذور اتاي جزیی)؛    sig   457 /2= )29،1 (F  ,  078 /0 ,<0/ 05دست نیامد ( بیرونی به و گواه در میانگین نمرات انگیزش  

شده  تعدیل  با توجه به میانگین قصه و داستان  تدریس ریاضی به شیوه   دیگر، عبارت به گردد.  تأیید نمی  حاضر، لذا فرضیه 
طور معناداري  نتوانسته است به   )، 47/ 20گواه ( نسبت به میانگین گروه    ) 49/ 02(   گروه آزمایش بیرونی  نمرات انگیزش  

 . بهبود دهد   گروه آزمایش بیرونی را در  انگیزش  

 گیريبحث و نتیجه 
طور  آموزان و به دانش   انگیزش تحصیلی   افزایش   بر تدریس به شیوه قصه و داستان  نشان داد    حاضر   نتایج تحقیق 

 این نتیجه با تحقیقات عبد   ندارد. آموزان  دانش انگیزش بیرونی    تأثیري بر ولی    تأثیر دارد   ها آن   خاص انگیزش درونی 
رستگارپور    )، 1387صحرایی (   )، 1385( )، بهرامی و رضوانی  1389( ي  جعفر )،  1385(   ابانگرد ی ب  کریمی،  سیف،  خدایی، 

امینی فر و همکاران    )، 1391امیریان و گنجی (   )، 1390( عسگري و همکاران    )، 1390( دار و همکاران  لیاقت   )، 1388( 

مجموع   منبع تغییر 
 مجذورات 

درجات  
 آزادي 

میانگین  
 مجذورات 

F    سطح
 معناداري 

مجذور اتاي  
 جزیی 

توان  
 آزمون 

الگوي  
 شده تصحیح 

555 /998 2 278 /499 629 /6 004 /0 314 /0 881 /0 

 0/ 979 0/ 371 0/ 0001 17/ 140 1290/ 895 1 1290/ 895 مقدار ثابت 

 0/ 769 0/ 211 0/ 009 7/ 771 585/ 274 1 585/ 274 آزمون پیش 

 0/ 890 0/ 078 0/ 128 2/ 457 185/ 032 1 185/ 032 گروه 
     75/ 316 29 2184/ 163 خطا 

 32 82883 مجموع 
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  نژاد و مهدي   زاده حسن   ، ) 1392پوران و همکاران (   ا ی آر )،  1391مهترلو و مراثی (   )، 1391کوثري و همکاران (   )، 1391( 
)،  2006همر (  و  )، ادوارد 2006)، لی ( 1393(   )، فانیدپور و همکاران 1393( رمحمدي اصل و همکاران  یا   ، ) 1393ی ( گرج 

  و شولروف   شوال   )، 2011( لیپمن   )، متیو 2011گریوا (  و  پلو  ، جرجو ) 2010(   و همکاران   یلماز   )، 2007( باربارا   و  فنگفنگ 
 سو نیست. ) هم 1390( خوانی دارد ولی با تحقیق موسی رمضانی  ) هم 2007یل (  و   ) 2009( اوکه بوکاال   و  اوالبی   ، ) 2011( 

  ثر با توجه به عالقه ؤ شود که استفاده از الگوي تدریس مناسب و م هاي این پژوهش مشاهده می با توجه به یافته 
ازي و لذت بردن از  آموزان مانند استفاده از قصه، موقعیت و شرایط را براي یادگیري و فهمیدن مطلب و معناس دانش 

آموزان  تواند باعث ایجاد شور و شوق تحصیل و کسب دانش و انگیزش در دانش آورد و می آموختن براي دانش را فراهم می 
شود خود  کید دارد و با زندگی واقعی آنان مطابقت دارد باعث می أ شود. چون این روش تدریس، بر عالیق کودکان ت 

و تجربه کسب کند و از یادگیري لذت ببرد. با استفاده از این روش چون انگیزه، فراگیر را  آموز، دانش خود را بسازد  دانش 
نتایج اصلی این    ، شود. به نظر محقق د و بر دانش مسلط می ن ک می وار را رها  دارد؛ فراگیر یادگیري طوطی به تالش وامی 

تعیین  عامل  چند  اثر  در  به مطالعه  عامل کننده  اولین  است.  آمده  دانش   ، وجود  عالیق  از  است استفاده  چون    ؛ آموزان 
شد و از لحاظ جسمی  آنان براي کسب یادگیري بیشتر برانگیخته می   آموزان قصه و داستان را دوست داشتند انگیزه دانش 

کاربرد  صورت عینی  آموزان در عمل و به شدند. عامل دیگر این بود که دانش وذهنی در کالس بودند و مشتاق یادگیري می 
بنابراین براي آنان    . کردند هایی را که شنیده بودند آن را کاربردي می آموزان قصه مفهوم تفریق را تجربه کردند. دانش 

لذا با این    ؛ کرد ثیر مثبتی داشته و کودکان را برانگیخته و کنجکاو می أ شیرین بوده و در یادگیري و درك معنادار مفاهیم ت 
 ها نیز افزایش یافته است. ونی آن در   و انگیزه   روش تدریس، بر اطالعات مسلط 

که بر کدام نیاز مبتنی  توان بر اساس آن ها را می ند که البته همه آن دار اي  تنوع بسیار گسترده   ، هاي بیرونی انگیزه 
هاي افراد از سوي دیگر سبب شده عدم اثربخشی  بندي کرد. این تنوع و گستردگی از یک طرف و تفاوت هستند دسته 

باشد. از جمله  هاي بیرونی بسته به عوامل مختلف می ثیر انگیزه أ ت   ، ها را در برخی افراد مشاهده کنیم. به عبارتی ن انگیزه ای 
  ، هاي سنی مختلف هاي مختلف در گروه پاداش طبقه اقتصادي و ...  سن، جنس، شغل، سطح تحصیالت،    به   عوامل مربوط 

تواند یک  نبات می طوري که براي گروه سنی خردساالن یک آب ه ب   ؛ شت ثیر یکسانی از لحاظ سطح انگیزش نخواهند دا أ ت 
مشوق مهم    ، این پاداش   منبع انگیزش بیرونی مفید براي شستن دست و صورت، زمان بیداري از خواب باشد. ولی اساسًا 

درست و دقیق    داري براي یک فرد بزرگسال نخواهد بود تا او را وادار به انجام وظایف بزرگسالی خودش انجام و معنی 
اي که انتخاب شده بودند از لحاظ اقتصادي و فرهنگی و خانوادگی در سطح  نمونه   ، در این پژوهش .  هاي شغلی نماید برنامه 

 ثیر کمتري داشته باشد.  أ ت   ، باالیی قرار داشتند و این عوامل باعث شد که انگیزش بیرونی 
بر رشد انگیزش پیشرفت  گویی  هایی نظیر قصه ثیر فعالیت أ و ت   القیت اهمیت خ هاي پژوهش حاضر و  یافته توجه به    با 

ن در اجراي  ا هاي درسی مقطع ابتدایی و معلم ریزان درسی در طراحی برنامه برنامه شود:  پیشنهاد می آموزان  دانش   تحصیلی 
فعالیت   فوق ي  ها برنامه  قصه از  گیرند هاي  بهره  و    .گویی  مدیران  براي  خدمت  ضمن  آموزشی  جلسات  برگزاري 

منظور آشنایی آنها با عوامل مؤثر بر انگیزش پیشرفت تحصیلی و موانع آن است تا موجب  اندرکاران تعلیم و تربیت به ت دس 
انگیزش بیشتر توجه کنند. با توجه به اهمیت انگیزش تحصیلی   و پرورش به مؤلفه  ریزان آموزش شود مسئوالن و برنامه 

ابتدایی برگزار    ویژه معلمان دوره لسات توجیهی جهت آشنایی معلمان، به هاي آموزشی و ج کارگاه   ، و عوامل مؤثر بر آن 
کنند به نحو مقتضی مورد تشویق و حمایت  ي نوین در تدریس خود استفاده می ها گردد. از طرفی معلمانی که از روش 

پژوهش در مناطق مختلف  هاي مختلفی که در ایران وجود دارد بهتر است که این  ها و فرهنگ قرار گیرند. بر اساس قومیت 
هاي مختلفی از جمله جنسیت، منطقه مورد پژوهش، نبودن فضاي  نیز صورت گیرد. همچنین این پژوهش با محدودیت 

 متناسب با طرح در مدارس، ابزار سنجش و ... مواجه بوده است. 
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